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Farní zprávy
Římskokatolické farnosti u kostela

NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ
Praha – Vinohrady

21. srpna 2016 – 21. neděle v mezidobí
1. čtení: Izaiáš, kap. 66, verš 18–21
Přivedou všechny vaše bratry ze všech národů.
Odpověď k žalmu: Budete mými svědky až na konec země
2. čtení: list Židům, kap. 12, verš 5–7.11–13
Pán trestá toho, koho má rád.
Evangelium: Lukáš, kap. 13, verš 22–30
Přijdou od východu i od západu a zaujmou místo u stolu v Božím království.
Tento týden si připomínáme:
22. srpna
památku Panny Marie Královny
23. srpna
sv. Růženu z Limy, pannu
24. srpna
svátek sv. Bartoloměje, apoštola
25. srpna
sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníky
sv. Ludvíka
a sv. Josefa Kalasanského, kněze
27. srpna
památku sv. Moniky
Příští neděli bude 22. neděle v mezidobí. Při bohoslužbě se budou číst tato čtení:
1. čtení: kniha Sirachovcova, kap. 3, verš 19–21.30–31 (řec. 17–18.20.28–29)
2. čtení: list Židům, kap. 12, verš 18–19.22–24a
Evang.: Lukáš, kap. 14, verš 1.7–14

BOHOSLUŽBY V NAŠEM KOSTELE
Neděle: 9, 11, 18 hod.
Pondělí až sobota: 8, 18 hod.
Ve čtvrtek a v sobotu od 17.30 hod. je společná
modlitba růžence
V pátek po večerní mši svaté je půlhodinová tichá
adorace

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před každou mší svatou, během adorací
nebo dle domluvy s knězem

Bože, ty vedeš úsilí věřících k společnému cíli;
uč nás milovat, co přikazuješ, a toužit po tom, co slibuješ,
aby uprostřed proměn tohoto světa naše srdce pevně přilnulo k tomu, v čem je pravá radost.

Během letních prázdnin odpadají
všechny
mimobohoslužebné
aktivity,
bohoslužebný pořádek zůstává nezměněn.


Ve dnech od 22. do 29. srpna se koná
farní dětský tábor: prosíme o modlitby.
V těchto dnech nebude z důvodu tábora ve
farnosti přítomen P. Jan Houkal.


Připomínáme, že pravidelný farní program začne v pondělí 5. září. Dá-li Bůh, budou pokračovat všechny dosavadní pravidelné mimobohoslužebné aktivity s tím, že něco
ještě přibude a některé z nich začnou až v
průběhu září. Z pravidelných programů připomínáme:
 Náboženství (pro všechny věkové kategorie dětí): každý čtvrtek od 17 do 18
hod. (počínaje čtvrtkem 8. září)
 Rozhovory o víře (pro starší děti mládež): každé pondělí od 18.45 hod. (počínaje pondělkem 5. září)
 Katechumenát: každý čtvrtek od 19.30
hod. (počínaje koncem září, bude vyhlášeno)
 Teologický klub: každou druhou středu
od 19 hod. (počínaje středou 7. září)
 Literatura a duchovní život: každé druhé pondělí od 19 hod. (počínaje koncem
září, bude vyhlášeno)
 Farní akademie: každou druhou neděli
v měsíci od 16 hod.
 Setkání seniorů: každé druhé úterý od 9
hod. (začne v průběhu září, termín prvního setkání bude vyhlášen)
 Společenství mladší mládeže: každý
čtvrtek od 19 hod. (začne v průběhu září,
termín prvního setkání bude vyhlášen)
 Společenství starší mládeže: každou
druhou středu od 19 hod. (začne
v průběhu září, termín prvního setkání
bude vyhlášen)
 Dramatický kroužek pro děti: každý
čtvrtek od 15.30 hod. (začne v průběhu

září, termín prvního setkání bude vyhlášen)
 Filozoficko-teologický seminář: každé
druhé úterý od 19 hod. (počínaje úterkem
6. září)
 Modlitby matek za děti a vnoučata:
každý čtvrtek po mši svaté
 Kurzy alfa: každé úterý od 19 hod. (od
začátku října, bude vyhlášeno)
 Kontemplace v kryptě: každý čtvrtek od
20 hod. (počínaje čtvrtkem 8. září)
 Modlitby chval: každou druhou neděli
od 19.30 hod. (počínaje nedělí 18. září)
 zkoušky sboru Cantores Cordis a kapely Hroši (vždy v úterý, bude vyhlášeno)
 atd.
 Bližší informace jsou vždy na našem webu a ve farních zprávách.
 Také i v letošním školním roce se budou
konat příprava na biřmování (dá-li Bůh,
bude opět o svatodušní vigilii 2017) a
příprava na první svaté přijímání. Bližší
informace u otce Jana.
 Zvlášť prosíme děti a mládež, respektive jejich rodiče, aby při plánování aktivit ve školním roce pamatovali na pondělní Rozhovory o víře pro mládež a
na čtvrteční náboženství.
 Zveme také všechny farníky, zvlášť děti,
mládež a jejich rodiče a prarodiče a učitele, na mši svatou na zahájení školního
roku, která bude ve čtvrtek 1. září od 18
hod.

